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засiдання Koмicii з перевiрки знань
з питань охорони працi

|1.|2.202I р.

Комiсiя у складi:

Голови KoMiciT:

м. Киiв

Мартиненка В.В. - начiшьника вiддiлу нагляду на виробницгвi i на
об'екгах пiдвищеноТ небезпеки управлiння нагляду в
промисловостi i на об'екгах пiдвищеноТ небезпеки
Головного управлiння !ержпрачi у КиТвськiй
областi

Членiв KoMicii:

Лисенка В.В. - заступника начальника вiддiлу нагляду в АПК, СКС
та зв'язку управлiння нагляду в промисловостi i на
об'скгах пiдвищеноi небезпеки Головного
управлiння !ержпрацi у Киiвськiй областi

Ковшlьчука А.В. - головного державного iнспектора вiддiлry нагляду у
булiвниuтвi управлiнtш нагляду в промисловостi i на
об'ектах пiдвищеноi небезпеки Головного

управлiння !ержпрацi у КиТвськiй областi

Мацiяшка В.А. - заступника керiвника д партаменту з охорони працi
ФедерацiТ профспiлок УкраТни, (за згодою)



створена на пiдстаВi наказУ Головного управлiння.Щержпрацi у КиIвськiй областi вiд25,10,202l

р. JФ 4386. р. N9 . перевiрила знання Еаступних законодавчих та нормативно-IIравових aKTiB з

охорони працi:

ЗаконодаВчi акти з охорони працi, гiгiени працi, надання домедичноТ допомоги

потерпiлим, електробезпеки, пожежноi безпеки (загшrьний курс з 0п); Iнструкцiя з Oрганiзацii

безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних

об'сктах (нпдоП 0.00-5.12_0i;; Прчurпа безпеки при виробництвi та споживаннi продуктiв

роздiлення повiтря (нпдоП 0.00-1.65-88); Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП

b.oo-t.zo-t5); Правила безпечноТ експлуатацiТ магiстральних газопроводiв (НПАоп 60.3-1.0l-

10); Правила охорони прачi для працiвникiв лiсового господарства та лiсовоТ промисловостi

снпдЬп 02.0-1.0+-OS); Прu"rпч охорони прачi на автомобiльному транспортi (нпАоп 0.00-

|.62-|2);правила охорони прачi пiд час вантажно-розвантажуваrIьних робiт (нпАоп 0.00-

1.75-15); Правила охорони прачi пiд час виконання робiт на висотi (нпАоП 0.00-1.15-07);

правила охорони прачi пiд час гд}оелектричного, контактного, кисневого та плiвмового

рiзання MeTmliB (нпАоП 28.0-1.35-1a); Правила охорони праui пiд час експлуатаuii

вантажопiдiймшьних KpaHiB, пiдiймапьних пристроiв i вiдповiдного обладнання (НПАОП 0.00-

t.80-18); Правила охорони прачi пiд час експлуатацiТ обладнання, що працюе пiд тиском

(нпдоП o,oo-t,81-1S); Правила охорони прачi пiд час експлуатацii тепломеханiчного

обладнання електростанцiй, теплових мереж i тепловикористовувiIльних установок (нпАоп
0.00-1.69-13); Правила охорони працi пiд час зварювання металiв (НПАОП 28,52-|.31-13);

Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПАОП 0.00_1.71-13);

правило безпеки при зберiганнi, перевезеннi та застосуваннi сильнодiючих отруйних речовин

1Йпноп 0.00_1.а5-69); Типова iнструкцiя з органiзаЦiТ безпечного ведення газонебезпечних

00-5.1 1-85)
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